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І. Вступ
У 2017 році управлінням освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації, відділами освіти
районних державних адміністрацій, управліннями освіти виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад,
дошкільними, загальноосвітніми, позашкільними, професійно-технічними, вищими навчальними закладами всіх типів і
форм власності та рівнів акредитації, Волинським інститутом післядипломної педагогічної освіти, Навчальнометодичним центром професійно-технічної освіти у Волинській області забезпечувалась якісна реалізація основних
завдань державної політики в системі освіти та науки відповідно до чинного законодавства України.
Освітня стратегія області у 2018 році спрямована на забезпечення функціонування і розвитку дошкільної, загальної
середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої та післядипломної освіти, підвищення якості освітніх послуг з
урахуванням демографічної ситуації відповідно до реальних потреб місцевих громад, стану соціально-економічного
розвитку, запитів громадян.
План роботи управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації на 2018 рік
розроблено з урахуванням пропозицій, внесених всіма службами управління, та завдань перспективного плану.
План визначає основні напрямки та організаційні заходи щодо реалізації державної політики в галузі освіти,
дотримання вимог державних стандартів освіти до змісту, обсягу і рівня освітньої та фахової підготовки, положень
Конституції України, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, нормативних та розпорядчих
документів Міністерства освіти і науки України, розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації,
рішень сесій обласної ради, власних рішень управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації.
Пріоритетними завданнями визначено дотримання законів України „Про освіту”, „Про дошкільну освіту”, „Про
загальну середню освіту”, „Про професійно-технічну освіту”, „Про вищу освіту”, „Про позашкільну освіту”, „Про
охорону дитинства”, „Про молодіжні та дитячі громадські організації», «Про оздоровлення та відпочинок дітей»,
виконання державних та регіональних освітянських програм.
Управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації реалізує виконання плану через систематичне вивчення
стану справ на місцях, надання практичної допомоги, безпосередній оперативний вплив на ситуацію.
План роботи на 2018 рік є базовим, корекція його змісту здійснюватиметься через щомісячне, щотижневе
планування та аналіз його виконання.
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ІІ. Головні завдання управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації на 2017 рік
























І. Дошкільна освіта:
забезпечити функціонування та розвиток мережі дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності, продовжити відновлення та
відкриття нових, переведення дошкільних навчальних закладів з короткотривалого на повний режим роботи;
здійснювати раціональне використання приміщень дошкільних навчальних закладів за прямим призначенням, сприяти поверненню з
довгострокової оренди площ діючих дошкільних установ;
розширити мережу дошкільних навчальних закладів з групами короткотривалого перебуванням дітей за рахунок навчальних груп при
загальноосвітніх навчальних закладах з підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі;
забезпечити дошкільні навчальні заклади навчально-методичною літературою та розвивальними засобами навчання відповідно до вимог базового
компоненту дошкільної освіти;
впроваджувати в освітній процес дошкільних навчальних закладів сучасні освітні технології, у тому числі проведення їх комп'ютеризації з
підключенням до Інтернету;
сприяти підвищенню рівня науково-методичного забезпечення дошкільної освіти, розроблення інформаційно-методичних комплектів (електронні
бази даних, освітні портали тощо) та забезпечення доступу до них закладів дошкільної освіти;
ІІ. Загальна середня освіти:
забезпечити підготовку до впровадження Концепції Нової української школи шляхом створення нового освітнього
середовища з врахуванням
змін у змісті освіти, методиках викладання та доступі до навчання;
забезпечити поступовий перехід до нових державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти;
забезпечити оптимізацію мережі загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням демографічної ситуації в регіоні;
удосконалити систему роботи освітніх округів;
продовжити створення мережі опорних шкіл;
сприяти якісному проведенню зовнішнього незалежного оцінювання;
забезпечити належні умови проведення державної підсукової атестації у формі ЗНО випускників шкіл;
забезпечити умови профільного навчання учнів старшої школи;
забезпечити участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних предметів, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт МАН,
турнірах, інтернет-олімпіадах, конкурсах учнівської творчості;
привести у відповідність до потреби мережу навчально-реабілітаційних центрів для забезпечення комплексної психолого-педагогічної, медикосоціальної реабілітації дітей з різними вадами розвитку;
завершити підключення до мережі Інтернет бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів;
забезпечити комп’ютеризацію шкіл І та І-ІІ ступенів та оновлення комп’ютерної техніки у школах І-ІІІ ступенів;
проаналізувати стан незавершеного будівництва загальноосвітніх навчальних закладів та впродовж 2017 року вжити заходів щодо завершення
будівельних робіт на об’єктах, готовність яких становить 70%;
організовувати регулярне підвезення учнів та педагогічних працівників у сільській місцевості;
забезпечити соціальний захист учасників навчально-виховного процесу.
ІІІ. Професійна (професійно-технічна) освіта:
реформувати систему професійної освіти області;
проводити моніторинг потреби ринку праці у кваліфікованих робітничих кадрах та молодших спеціалістах;
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підвищувати якість підготовки робітничих кадрів, рівень їх працевлаштування, проводити моніторинг працезакріплення на першому робочому
місці;
удосконалити управління діяльністю закладів професійної (професійно-технічної) освіти в умовах децентралізації управління професійною
освітою;
розробити план поетапного проведення капітальних ремонтів будівель, комунікацій та обладнання закладів освіти;
розширити участь закладів професійної (професійно-технічної) освіти у реалізації програм і проектів;
забезпечити проведення конкурсів фахової майстерності серед учнів та педпрацівників;
забезпечити соціальний захист учасників навчально-виробничого процесу.
ІV. Вища освіта:
забезпечити розширення доступу молоді до здобуття вищої освіти;
здійснити розподіл обласного фінансування та стипендійного фонду комунальних закладів вищої освіти;
підвищити якість професійно-практичної підготовки студентів;
забезпечити належні умови проведення державної підсукової атестації у формі ЗНО випускників коледжів;
розширити участь вищих навчальних закладів у виконанні міжнародних наукових, науково-технічних і навчальних програм та проектів.
V. Позашкільна освіта:
забезпечити функціонування мережі позашкільних навчальних закладів;
збільшити відсоток охоплення школярів позашкільною освітою;
впроваджувати у навчально-виховний процес інноваційні педагогічні технології;
зміцнювати матеріально-технічну базу відповідно до сучасних вимог;
залучати висококваліфікованих педагогічних працівників з відповідною освітою на посади керівників гуртків позашкільних навчальних закладів.
VI. Оздоровлення та відпочинок дітей:
здійснювати контроль за збереженням та розвитком мережі закладів оздоровлення та відпочинку;
зміцнювати матеріально-технічну базу дитячих оздоровчих закладів відповідно до сучасних вимог;
забезпечувати функціонування обласної міжвідомчої комісії з з питань організації та проведення оздоровлення і відпочинку дітей;
вживати заходи щодо охоплення оздоровчими та відпочинковими послугами більшої кількость дітей, які потребують особливої соціальної уваги
та підтримки;
забезпечувати проведення державної атестації закладів оздоровлення та відпочинку.
VІІ. Молодіжна політика:
проводити роботу з формування громадянської позиції та національно-патріотичного виховання молоді;
пропагувати здоровий спосіб життя;
сприяти розвитку неформальної освіти в молодіжному середовищі;
здійснювати заходи, спрямовані на профорієнтаційну роботу та працевлаштування молоді;
проводити обласний конкурс програм (програм, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, стосовно дітей та молоді, сприяти
їхній реалізації;
забезпечувати партнерську підтримку молоді, що проживає на тимчасово окупованій території України та внутрішньопереміщених осіб.
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ІІІ. Організація роботи управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації
Початок робочого дня:

8 00 год.

Завершення робочого дня:

17 15 год. (п’ятниця – 16 00 год.)

Перерва на обід:

13 00 год. – 14 00 год.

Напередодні святкових днів тривалість робочого часу скорочується на одну годину.
Прийом відвідувачів:
Назва посади

Прізвище керівника

День, час прийому

Начальник управління освіти, науки
та молоді облдержадміністрації

Плахотна
Людмила Володимирівна

четвер
09.00 – 12.00

Заступник начальника управління

Соломіна
Тетяна Іванівна

вівторок
09.00 – 12.00

Заступник начальника управління

Ткачук
Олександр Олександрович

Спеціалісти управління

-

середа
09.00 – 12.00

Щоденно
800 год. – 1700 год.
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Циклограма діяльності управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації

№
п/п

Заходи

1.

Засідання колегії управління освіти, науки та молоді
облдержадміністрації

2.

Оперативно-розпорядчі наради з апаратом

3.

Апаратні наради при начальнику

3.
5.

Інструктивні наради спеціалістів апарату
Апаратне навчання
Дні управління освіти, науки та молоді
облдержадміністрації у районах, містах, ОТГ

6.
7.

Наради з керівниками органів управління освітою

8.

Наради директорів ПТНЗ
Засідання ради керівників ВНЗ І – ІІ
рівнів акредитації
Засідання ради керівників ВНЗ ІІІ–ІV рівнів
акредитації
Наради з директорами інтернатних закладів
Засідання атестаційної комісії І, ІІ рівнів
Засідання атестаційної комісії ІІІ рівня
Державна підсумкова атестація випускників старшої
школи
Державна підсумкова атестація випускників основної
школи

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Термін

Час

Відповідальні
Плахотна Л.В.

00

10
Щопонеділка
Другий та четвертий понеділок
місяця
Щовівторка
Останній понеділок місяця
Згідно з графіком

15 00

Плахотна Л.В.

16 00

Плахотна Л.В.

9 00
16 00
протягом
року

Плахотна Л.В.
Плахотна Л.В.
Плахотна Л.В.

Раз у два місяці
Раз у два місяці

10 00

Раз у два місяці

11 00

Раз у два місяці
01-20.04.2018
21-25.04.2018

1100
10.00
10.00

Травень-червень

09.00

Червень

09.00

10 00

Плахотна Л.В.
Плахотна Л.В.
Плахотна Л.В.
Бойчук П.М.
Плахотна Л.В.
Роговська Л.І.
Плахотна Л.В.
Плахотна Л.В.
Плахотна Л.В.
Плахотна Л.В.
Плахотна Л.В.
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Схема організації роботи з розпорядчими документами та дорученнями начальника управління
1.

Вхідна документація щоденно реєструється канцелярією та подається начальнику для прийняття управлінського рішення. Виконання і

контроль здійснюється відповідно до резолюції начальника.
2.

Організація підготовки колегії, систематизація та узагальнення розглянутих на її засіданнях питань покладається на секретаря колегії

Корець А.Й.
3.

Підготовку протокольних доручень начальника управління з питань, які розглядаються на оперативно-розпорядчих, апаратних

нарадах, нарадах керівників управлінь та відділів освіти, закладів обласного підпорядкування, контроль за їх виконанням та підготовку
інформації про їх реалізацію здійснюють заступники начальника відповідно до посадових обов’язків. Доручення направляються керівникам,
а при необхідності – головам райдержадміністрацій, міськвиконкомів.
4.

Контроль за виконанням доручень начальника управління, розглянутих на оперативно-розпорядчих нарадах, здійснюють заступники

начальника управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації відповідно до посадових обов’язків. Про виконання відповідальні особи
доповідають начальнику управління у визначені (встановлені) терміни.
5.

Поточні питання управлінського та виробничого характеру постійно аналізуються заступниками-начальниками відділів, пропозиції

подаються (начальнику) заступникам начальника управління для прийняття відповідних рішень.
6.

Контроль за виконанням рішень Верховної Ради України, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України,

нормативних документів Міністерства освіти і науки України, рішень обласної ради, розпоряджень голови обласної державної адміністрації,
регіональних освітянських програм здійснюється згідно з функціональними обов’язками.
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ІV. Перелік основних питань для розгляду на засіданнях колегії
управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації
№
з/п

Зміст питання, що вивчається

Обґрунтування
необхідності
здійснення
заходу
аналіз виконаної
роботи та
проблемних
питань

Терміни
виконання

1.

Про результативність роботи установ та закладів освіти
області у 2017 році та завдання щодо реалізації освітньої
політики в регіоні на 2018 рік

2.

«Про підсумки дослідно-експериментальної роботи на базі
експериментального професійно-технічного навчального
закладу регіонального рівня - ДПТНЗ «Камінь-Каширське
ВПУ» за темою «Використання електронних засобів навчання
та
Інтернет-технологій
для
поліпшення
підготовки
кваліфікованих робітників з професій кухар, кондитер»
Вивчення питання щодо відповідності рівня підготовки
кваліфікованих робітників Державним стандартам ПТО у
Торчинському професійному ліцеї
Вивчення стану впровадження інноваційних технологій у
навчально виробничий процес у ПТУ № 27 смт Луків та
Старовижівський професійний ліцей
Про стан
1 забезпечення підвезення учнів та педагогічних
працівників до місця навчання і додому
Про стан виконавської дисципліни в управлінні освіти, науки
та молоді облдержадміністрації
Про підсумки розвитку освіти області у 2017-2018
навчальному році та завдання на 2018-2019 навчальний рік
(серпнева конференція педагогічних працівників)

аналіз стану
виконання роботи

лютий

розпорядження
голови ОДА
№ 627
розпорядження
голови ОДА
№ 627
у порядку
контролю
у порядку
контролю
аналіз виконаної
роботи та
проблемних
питань

березень

Ткачук О.О.
Полякова Л.В.

травень

Ткачук О.О.
Федорович Ю.О.

травень

Соломіна Т.І.
Самолюк О.С.
Павловіч Н.Д.

Про підсумки підготовки закладів освіти до 2018/2019
навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період
Про дотримання вимог чинного законодавства з питань
безпеки життєдіяльності в установах і закладах освіти області

аналіз виконаної
роботи
у порядку
контролю

жовтень

3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

лютий

Відповідальні
виконавці

червень
серпень

жовтень

Примітка

Соломіна Т.І.
Ткачук О.О.
Сірук В.В.
Корець А.Й.
Богданович О.І.
Ткачук О.О.
Парфенюк З.І.

Соломіна Т.І.
Ткачук О.О.
Сірук В.В.
Корець А.Й.
Богданович О.І.
Сірук В.В.
Сірук В.В.
Ващук Н.Д.
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.
17.

Про виконання рішення колегії управління освіти, науки та
молоді облдержадміністрації від 26.10.2017 року (протокол №
5/4) “Про стан пожежної та техногенної безпеки в закладах
освіти області”
Забезпечення на місцях діяльності інклюзивно-ресурсних
центрів

Про стан охоплення дітей гуртковою роботою у закладах
позашкільної освіти обласного підпорядкування
Відповідність діяльності навчально-практичних центрів (за
галузевим спрямуванням) Положенню про навчальнопрактичний центр (за галузевим спрямуванням) професійнотехнічного навчального закладу, затвердженому наказом
МОН України від 11.09.2017 № 1265
Створення оптимальних умов для надання освітніх послуг
дітям з особливими освітніми потребами відповідно до
Закону України «Про освіту». Стан впровадження
інклюзивної освіти
Про виконання рішення колегії від 20 грудня 2017 року
(протокол № 6/2) «Про стан організації фізкультурнооздоровчої й спортивно-масової роботи в закладах
професійної (професійно-технічної) освіти»
Про стан виконавської дисципліни в управлінні освіти, науки
та молоді облдержадміністрації
Про проект плану роботи управління освіти, науки та молоді
облдержадміністрації на 2019 рік

у порядку
контролю

жовтень

Сірук В.В.
Ващук Н.Д.

відповідно до
Положення про
інклюзивноресурсний центр,
затвердженого
постановою КМУ
від 15 липня 2017
року № 545
у порядку
контролю
розпорядження
голови ОДА №
627

жовтень

Корець А.Й.,
Мазурик Т.В.

жовтень

Соломіна Т.І.,
Малащук О.Г.
Ткачук О.О.
Полякова Л.В.

у порядку
контролю

грудень

Корець А.Й.,
Мазурик Т.В.

аналіз виконаної
роботи

грудень

Ткачук О.О.,
Манахін О.М.

у порядку
контролю
аналіз виконаної
роботи

грудень

Павловіч Н.Д.

грудень

Милайчук О.А.

жовтень
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V.
№
з/п

Перелік актів законодавства, розпоряджень голови облдержадміністрації,
хід яких розглядатиметься у порядку контролю
Документ

1.

Розпорядження голови облдержадміністрації від 12 квітня
2016 року № 164 «Про затвердження Плану заходів,
спрямованих на активізацію вивчення громадянами
англійської мови в області, на період до 2020 року»

2.

Розпорядження голови облдержадміністрації від 06 лютого
2017 року № 50 «Про затвердження плану заходів на 2017 рік
щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової
активності в області на період до 2025 року «Рухова
активність – здоровий спосіб життя – здорова нація»
Розпорядження голови облдержадміністрації від 28 листопада
2017 року № 590 «Про підтримку учасників антитерористичної
операції та членів їх сімей у порядку контролю виконання
Регіональної програми»
Доручення Адміністрації Президента України від 25.06.2010
№ 9-12/1604 щодо запровадження щомісячних доповідей
голови облдержадміністрації Президенту України про
ситуацію в регіоні»
Доручення голови облдержадміністрації від 13.01.2015
№ 107/17/2-15 щодо формування щоміячних графіків
проведення оперативних, тематичних нарад, засідань
консультативно-дорадчих органів
Розпорядження голови облдержадміністрації від 17.08.2011
№ 335 (зі змінами та доповненнями) щодо стану виконання
плану роботи облдержадміністрації за місяць
Доручення голови облдержадміністрації від 13.11.2015
№ 7397/17/2-15 щодо ефективного функціонування веб-сайту
облдержадміністрації
Розпорядження голови облдержадміністрації від 23 жовтня
2017 року № 531 «Про затвердження Плану заходів щодо

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Обґрунтування
необхідності
розгляду
розпорядження
Кабінету
Міністрів України
від 10.03.2016 №
199-р
розпорядження
Кабінету
Міністрів України
від 08 грудня 2016
року № 653-р
у порядку
контролю

Терміни
виконання

Відповідальні
виконавці

щомісяця
20 число

Ткачук О.О.
Скибінська М.В.

у порядку
контролю

щомісячно

Милайчук О.А.

у порядку
контролю

щомісячно

Милайчук О.А.

у порядку
контролю

щомісячно

Милайчук О.А.

у порядку
контролю

щомісячно

Милайчук О.А.

у порядку
контролю

червень

січень

Соломіна Т.І.
Роговська Л.І.

січень

Ткачук О.О.
Манахін О.М.

Примітка

Сірук В.В
Ващук Н.Д.
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9.

10.

11.

12.

13.

створення безпечних умов перебування дітей у дитячих
закладах незалежно від підпорядкування та форми власності
Розпорядження голови обласної державної адміністрації
з метою аналізу
від 20 листопада 2017 року № 573 «Про виконання завдань,
визначених Планом організації підготовки проектів актів,
необхідних для забезпечення реалізації Закону України від
05 вересня 2017 року № 2145-VІІ «Про освіту»
Розпорядження голови облдержадміністрації від 18 серпня 2017
Постанова
року № 418 «Про проведення щорічного оцінювання фізичної
Кабінету
підготовленості населення Волинської області»
Міністрів України
від 09 грудня 2015
року № 1045;
доручення
Кабінету
Міністрів України
від 17 березня
2017 року
№ 9376/1/1-17
Розпорядження голови облдержадміністрації від 27 вересня
виконання
2017 року № 488 «Про затвердження Плану заходів щодо
розпорядження
забезпечення безперешкодного доступу осіб з особливими
Кабінету
освітніми потребами до перших поверхів будівель та Міністрів України
приміщень загальноосвітніх навчальних закладів області на від 23 листопада
період до 2019 року»
2015 року
№ 1393-р
Протокольне доручення Кабінету Міністрів України від
у порядку
18.08.2017 № 32902/0/1-17 п. 12 протоколу селекторної
контролю
наради з питань підготовки навчальних закладів до
2017/2018 навчального року
«Про стан забезпечення виконання відділами та секторами з метою поліпшення
апарату, структурними підрозділами облдержадміністрації, стану виконавської
дисципліни та
територіальними органами міністерств та інших центральних
організації
органів виконавчої влади, виконавчими комітетами міських (міст
виконання Указу
обласного
значення)
рад,
районними
державними
Президента України
адміністраціями актів законодавства, актів і доручень Президента
від 26.07.2005 №
України, доручень Кабінету Міністрів України, розпоряджень і
1132/2005
доручень голови облдержадміністрації та реагування на запити й

вересень

Соломіна Т.І.
Корець А.Й.

листопад

Ткачук О.О.
Манахін О.М.

щокварталу

Сірук В.В.
Ващук Н.Д.

щокварталу

Сірук В.В.
Лучинець М.О.

щокварталу

Твердохліб С.М.
Павловіч Н.Д.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

звернення народних депутатів України і депутатів місцевих рад»
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня
у порядку
2017 р. № 903-р «Про затвердження плану заходів на 2017контролю
2019 роки із запровадження Концепції реалізації державної
політики у сфері реформування загальної середньої освіти
«Нова українська школа»»
Постанова КМУ від 14.06.2017 № 394 «Про затвердження
у порядку
плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи
контролю
електронних послуг в Україні на 2017 - 2018 роки»
Доручення Кабінету Міністрів України від 30.03.2017
у порядку
№ 11894/1/1-17 за підсумками робочої наради Прем’єрконтролю
міністра України з членами Правління Асоціації міст України
від 21.03.2017 та до листа Асоціації міст України від 23.03.
2017 № 5-109
Розпорядження ОДА від 13.12.2017 № 627 «Про тимчасове
На виконання
виконання повноважень управління державними закладами
розпорядження
професійної (професійно-технічної) освіти, підпорядкованими
Кабінету
Міністерству освіти і науки України
Міністрів України
від 23.11.2017 №
831-р
Розпорядження КМУ від 06.12.2017 № 871 «Про
у порядку
затвердження плану дій на 2017-2019 роки поетапного
контролю
створення додаткових місць у закладах освіти для дітей
дошкільного віку»
Розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2017 Розпорядження КМУ
№691 «Про утворення міжвідомчої робочої групи з від 09.08.2017 року №
526-р «Про
реформування системи інституційного догляду та виховання
Національну
дітей»
стратегію

щокварталу
до 10 числа

щокварталу
до 15 числа

Соломіна Т.І
Корець А.Й.
Самолюк О.С.
Матвіюк В.С.
Роговська Л.І.
Соломіна Т.І.
Матвіюк В.С.

щокварталу
до 15 числа

Соломіна Т.І
Самолюк О.С.
Федорович Ю.О.

щокварталу
до 20 числа
місяця

Ткачук О.О.
Полякова Л.В.
Федорович Ю.О.

щопівроку
січень
липень

Соломіна Т.І.

щопівроку
лютий
липень

Соломіна Т.І.
Корець А.Й.

упродовж
навчального
року

Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Дубняк О.П.

реформування
системи
інституційного
догляду та виховання
дітей на 2017 – 2026
роки та план заходів з
реалізації її І етапу»

20.

Розпорядження голови ОДА від 22.08.2017 №421 «Про
організацію підготовки молоді до військової служби в
2017/2018 навчальному році»

у порядку
контролю
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21.

22.

23.
24.

25.
26.

27.

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 року №
148 Про затвердження Державної цільової соціальної
програми "Молодь України" на 2016 - 2020 роки та внесення
змін до деяких постанов Кабінету міністрів України
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.10.2017 №
743-р «Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на
2017-2020 роки»
Доручення Президента України від 12.11.2013 року №11/2944, п.3 (щодо створення молодіжних центрів)
Розпорядження голови облдержадміністрації від 16 травня
2016 року № 214 «Про реалізацію заходів Комплексної
регіональної програми захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
у Волинській області на 2016-2020 роки»
Розпорядження голови ОДА від 19.07.2017 року № 357 «Про
реалізацію молодіжної політики в умовах децентралізації»
Розпорядження голови ОДА від 11.01.2018 № 8 «Про
підготовку та участь збірних команд школярів Волині у
Гімназіаді України 2018 року
Рекомендації виїзного засідання Комітету Верховної Ради
України з питань науки і освіти «Про роботу органів
державної виконавчої влади та місцевого самоврядування
Волинської області щодо дотримання законодавства України
про освіту для забезпечення функціонування та якості
дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійнотехнічної, вищої освіти»

у порядку
контролю

щороку
січень

Ткачук О.О.
Найдич М.А.

у порядку
контролю

щороку
10 вересня

Ткачук О.О.
Скибінська М.В.

у порядку
контролю
у порядку
контролю

щороку
15 грудня
щороку
грудень

Ткачук О.О.
Найдич М.А.
Сірук В.В.
Дубняк О.П.

у порядку
контролю
у порядку
контролю

щороку
грудень
упродовж
року

Ткачук О.О.
Найдич М.А.
Ткачук О.О.
Манахін О.М.

у порядку
контролю

упродовж
року

Ткачук О.О.
Соломіна Т.І.

+ розпорядження
голови

+ розпорядження
голови
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VI.
№
з/п

1.

2.

3.

4.

Управлінська діяльність з керівниками установ та закладів освіти області

Зміст питання, що вивчається

Нарада завідувачів районними (міськими) психолого-медикопедагогічними консультаціями «Організаційні та навчальнометодичні аспекти ефективності інклюзивного навчання в
умовах оновленого правового поля».
Нарада директорів закладів професійної освіти «Розробка
стратегій розвитку закладів професійної (професійнотехнічної) освіти на короткостроковий період з урахуванням
розвитку регіону

Обласна науково-практична конференція (спільно з
Академією рекреаційних технологій) за участю студентів
закладів вищої освіти І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів акредитації, учнів
закладів професійно-технічної освіти «Екологія ХХІ століття.
Проблеми та перспективи»
Обласний мотиваційний семінар-тренінг для організаторів
масових заходів «Підготовка та організація дитячих масових
заходів, технологія режисерської роботи»

5.

Нарада директорів ДЮСШ з питань організації навчальноспортивної роботи у 2018 році в умовах створення ОТГ

6.

Обласний семінар-практикум керівників, тренерів команд з
підготовки до участі в обласних туристсько-спортивних
заходах та відповідальних за проведення гри «Сокіл»
(«Джура») в районах та містах області «Національнопатріотичне виховання, гра «Джура» в системі освіти»
Семінар в рамках україно-естонського проекту «Досвід
Естонії на допомогу реформам освіти в Україні. Волинська
область»

7.

Обґрунтування
необхідності
здійснення
заходу
з метою аналізу

Терміни
виконання

Відповідальні
виконавці

січень

Корець А.Й.,
Мазурик Т.В.

інформування та
ознайомлення з
новими підходами
до управління
закладами освіти в
нових економічних
і правових умовах

лютий

Ткачук О.О.
Полякова Л.В.

з метою аналізу

лютий

Малащук О.Г.
Остапчук В.А.

з метою належної
організації
проведення
заходів
з метою
упорядкування
діяльності
ДЮСШ

лютий

Малащук О.Г.
Дідик О.О.

лютий

Соломіна Т.І.
Манахін О.О.

з метою належної
організації
проведення
заходів
з метою
відстеження
досягнень

лютийберезень

Скибінська М.В.
Малащук О.Г.
Толстіхін Л.М.

лютий,
травень

Ткачук О.О.
Парфенюк З.І.

Примітка
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8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

Семінар для заступників директорів з навчально-виробничої
роботи та старших майстрів закладів професійної
(професійно-технічної) освіти «Мотивація та активізація
діяльності учнів на уроках професійного навчання»
Навчальний семінар для заступників директорів з навчальної
роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти
«Компетентністний підхід – основа нової моделі освіти»
Семінар-навчання для директорів позаміських закладів
оздоровлення та відпочинку щодо вимог контролюючих
організацій з питань підготовки та відкриття дитячих закладів
до оздоровчого сезону

з метою аналізу
стану роботи

березень

Ткачук О.О.
Парфенюк З.І.

з метою аналізу
стану роботи

березень

Ткачук О.О.
Парфенюк З.І

березень

Ткачук О.О.
Яремчук Л.Б.

березень

Соломіна Т.І.
Богданович О.І.

березеньквітень

Соломіна Т.І.
Олешко П.С.
Манахін О.О.

квітень

Ткачук О.О.
Парфенюк З.І
Соломіна Т.І.
Корець А.Й.,
Мазурик Т.В.

інформування та
ознайомлення з
вимогами
контролюючих
установ з питань
підготовки та
відкриття дитячих
закладів до
оздоровчого сезону
Нарада-семінар керівників опорних закладів загальної з метою приведення
середньої освіти «Створення інноваційного освітнього у відповідність до
законодавства
середовища – шлях до Нової української школи» на базі
роботу
ОЗЗСО
опорного освітнього закладу «НВК «Загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів-гімназія смт Голоби» Голобської ОТГ
Нарада-семінар фахівців фізичної культури міських
управлінь, відділів освіти райдержадміністрацій та ОТГ на
тему «Інноваційні підходи до організації фізичного виховання
в умовах створення ОТГ
Семінар для заступників з навчально-виховної роботи
«Креативна спрямованість сучасного освітнього процесу»
Навчавчально-практичний семінар за участю завідувачів
районними (міськими) ПМПК, фахівців, які будуть задіяні в
роботі ІРЦ, заступників директорів спеціальних закладів
освіти на базі Головненської спеціальної загальноосвітньої
школи-інтернату «Центр освіти та соціально-педагогічної
підтримки» (спільно з фахівцями Затурцівської спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернату «Центр освіти та
соціально-педагогічної підтримки») на тему «Основні підходи
до формування компетенцій дитини з особливими освітніми

з метою
формування
інноваційних
підходів в роботі
закладів освіти
з метою аналізу
стану роботи
з метою аналізу
стану роботи

квітень
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потребами»
15.
Семінар-навчання
для
спеціалістів
міських
рад,
райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад,
закладів обласного підпорядкування, до компетенції яких
віднесено питання підготовки та проведення оздоровлення і
відпочинку дітей
16.

Обласний он-лайн семінар для керівників гуртків освітніх
закладів Волині «Інтеграція новітніх комп’ютерних
технологій у розвиток науково-технічної творчості як
ефективний чинник зміни підходів в навчанні»

17.
Семінар керівників ЗЗСО академічного профілю «Стратегія
управління закладом освіти в умовах реформування» на базі
Локачинської гімназії Локачинського району
18.

19.

20.

21.

22.

Обласний семінар семінар-практикум керівників гуртків
вокально-хорового мистецтва «Організація педагогічного
процесу з метою забезпечення розвитку вокальних здібностей
дітей в гуртках естетичного напрямку»
Семінар-нарада «Проходження виробничої практики та
працевлаштування випускників професій будівельної галузі»

ознайомлення з
основними
вимогами з
організація та
проведення
оздоровлення та
відпочинку дітей
у поточному році
з метою
відстеження
досягнень
з метою
поширення
досвіду
управління
закладом
з метою аналізу
стану роботи

ефективність
співпраці з
соціальними
партнерами
Семінар для директорів закладів професійної (професійно- з метою контролю
технічної) освіти «Модернізація управління професійним виконання актів
(професійно-технічним) навчальним закладом відповідно до
законодавства
нового Закону України «Про освіту»»
Семінар-нарада директорів та заступників директорів з АГР
з метою аналізу
закладів освіти обласного підпорядкування (на базі
Липлянської спеціальної ЗОШ-інтернату та Рожищенського
НРЦ) «Зміцнення навчально-матеріальної бази закладів освіти
як основа складової їх якісного функціонування»
Настановчий семінар фахівців фізичної культури міських
з метою
управлінь, відділів освіти райдержадміністрацій, ОТГ та
підготовки до

квітень

квітень

Ткачук О.О.
Яремчук Л.Б.

Малащук О.Г.,
Стельмащук І.А.
Соломіна Т.І.
Богданович О.І.

квітень
квітень

Малащук О.Г.
Дідик О.О.

травень

Ткачук О.О.
Полякова Л.В.
Федорович Ю.О.

травень

Ткачук О.О.
Парфенюк З.І

червень

Корець А.Й.
Сірук В.В.

серпень

Ткачук О.О.
Олешко П.С.
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

керівників фізичного виховання ПТНЗ на тему «Викладання
фізичної культури та предмету «Захист Вітчизни» у 2018/2019
н.р.»
Проведення практичних занять та 5-денних методичних
зборів з виклавадами предмету «Захист Вітчизни» на базі 14-ї
ОМБ м. Володимира-Волинського
Обласний
семінар-навчання
за
участю
директорів
позашкільних закладів освіти, начальників гуманітарних
відділів ОТГ «Проектні технології у формуванні інноваційної
моделі
позакласної
роботи
з
екології» на
базі
загальноосвітньої
школи
І-ІІІ
ступенів
с.Залізниця
Любешівського району
Засідання «круглого столу» для фахівців новоутворених ІРЦ,
заступників директорів спеціальних закладів освіти на базі
Нововолинської спеціальної загальноосвітньої школи № 9
«Системна підтримка дітей з ООП засобами корекційної
роботи в умовах нового освітнього простору»
Обласний семінар для вчителів фізики загальноосвітніх
закладів та керівників гуртків предметно-технічного профілю
науково-технічного напряму позашкільної освіти «Напрями
розширення мережі гуртків науково-технічного спрямування»
Обласний семінар-практикум для керівників гуртків
автомоделювання спортивно-технічного профілю науковотехнічного напряму позашкільної освіти «Використання
інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях гуртка
автомоделювання»
Обласний семінар-практикум для керівників гуртків фото- та
відеосправи закладів освіти Волині «Фото- та відеосправа в
закладі освіти – простір інтеграції формальної та
неформальної освіти дітей»
Семінар
керівників
ЗЗСО
академічного
профілю
«Компетентнісний підхід в управлінні закладом освіти –
запорука успішної діяльності у підвищенні якості освітнього
процесу та зростанні професійної майстерності педагогів» на
базі Камінь-Каширської ЗОШ-ліцею №1 та КаміньКаширської ЗОШ-гімназії №2 Камінь-Каширського району

нового
навчального року

Манахін О.М.

з метою
удосконалення
практичних
навичок
з метою аналізу
стану роботи

вересеньжовтень

Ткачук О.О.
Олешко П.С.
Манахін О.М.

вересень

Малащук О.Г.
Остапчук В.А.

з метою аналізу
стану роботи

жовтень

Корець А.Й.,
Мазурик Т.В.

жовтень

Малащук О.Г.,
Стельмащук І.А.

з метою аналізу
стану роботи

з метою аналізу
стану роботи

жовтень

Малащук О.Г.,
Стельмащук І.А.

з метою аналізу
стану роботи

жовтень

Малащук О.Г.,
Стельмащук І.А.

жовтень

Соломіна Т.І.
Богданович О.І.

з метою
поширення
досвіду
управління
закладом
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30.

Семінар

31.

Обласний семінар керівників гуртків образотворчого та
декоративно-ужиткового
мистецтва
«Розвиток
творчого
потенціалу особистості на кращих зразках образотворчого та
декоративно-ужиткового мистецтва»

32.

Обласний педагогічний практикум «Світ творчості» за участю
з метою аналізу
директорів та методистів обласних, районних екологостану роботи
натуралістичних
центрів,
міських
СЮН,
екологонатуралістичних відділів позашкільних закладів на базі
Ковельської міської станції юних натуралістів
Нарада з керівниками закладів позашкільної освіти
з метою аналізу
«Діяльність закладів позашкільної освіти в умовах
стану роботи
децентралізації. Успішні практики реалізації державної
політики в галузі позашкільної освіти»
Нарада із заступниками директорів з навчально-виробничої з метою контролю
роботи щодо діяльності закладів професійної (професійно- виконання актів
технічної) освіти в рамках нового ЗУ «Про професійну
законодавства
(професійно-технічну) освіту»
Секція керівників гуртків художньої самодіяльності закладів
з метою аналізу
професійно-технічної освіти
стану роботи

33.

34.

35.

з метою
поширення
досвіду
управління
закладом
з метою аналізу
стану роботи

жовтеньлистопад

жовтень

Соломіна Т.І.
Богданович О.І.

Малащук О.Г.
Дідик О.О.

жовтеньлистопад

Малащук О.Г.
Остапчук В.А.

листопад

Соломіна Т.І.
Малащук О.Г.

листопад

Ткачук О.О.

листопад

Малащук О.Г.
Дідик О.О.

Протягом року
№

Назва заходу

Координатор

Терміни

Відповідальні

Примітка
19

з/п

заходу
Атестація
1. 1 закладів професійної (професійно-технічної) управління освіти,
освіти
науки та молоді

виконання
протягом
року

Засідання Регіональної ради професійно-технічної освіти у управління освіти,
Волинській області
науки та молоді
Вивчення стану виконання лабораторно-практичних робіт управління освіти,
у закладах професійної (професійно-технічної) освіти
науки та молоді

протягом
року
протягом
року

Засідання Регіональної експертної ради з атестації закладів
професійної (професійно-технічної) освіти
Захист атестаційних справ на засіданнях Акредитаційної
комісії України
Проведення
моніторингових
досліджень
потреб
регіонального ринку праці, формування та розміщення
регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих
робітників та молодших спеціалістів
Здійснення
контролю
за
виконанням показників
регіонального і державного замовлення на підготовку
кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів
Здійснення контролю за організацією навчальновиробничого процесу у закладах професійно (професійнотехнічної) освіти
Здійснення контролю за створенням на базі закладів
професійної (професійно-технічної) освіти навчальнопрактичних центрів (за галузевим спрямуванням)

управління освіти,
науки та молоді
управління освіти,
науки та молоді
управління освіти,
науки та молоді

протягом
року
протягом
року
жовтеньлистопад,
березень

управління освіти,
науки та молоді

вересень

Ткачук О.О.
Крикун М.А.

управління освіти,
науки та молоді

протягом
року

управління освіти,
науки та молоді

протягом
року

10.

Реформування закладів професійної (професійно-технічної) управління освіти,
освіти області
науки та молоді

протягом
року

11.

Участь у щорічних звітах директорів закладів професійної управління освіти,
(професійно-технічної) освіти області
науки та молоді

протягом
року

12.

Направлення організованих груп дітей на оздоровлення та управління освіти,
відпочинок до ДП «УДЦ «Молода гвардія», МДЦ «Артек»
науки та молоді
Забезпечення проведення засідань обласної міжвідомчої управління освіти,

протягом
року
протягом

Ткачук О.О.
Полякова Л.В.
Федорович Ю.О.
Ткачук О.О.
Полякова Л.В.
Федорович Ю.О.
Бубало Г.М.
Ткачук О.О.
Працівники
відділу
Ткачук О.О.
Працівники
відділу
Яремчук Л.Б.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

13.

виконавці
Ткачук О.О.
Полякова Л.В.
Вишневська В.М.
Плахотна Л.В.
Полякова Л.В.
Ткачук О.О.
Полякова Л.В.
Вишневська В.М.
Плахотна Л.В.
Вишневська В. М.
Вишневська В. М.
Ткачук О.О.
Крикун М.А.

Ткачук О.О.
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комісії з питань організації та проведення оздоровлення і
науки та молоді
відпочинку дітей
Організація проведення перевірок готовності позаміських управління освіти,
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку до літнього
науки та молоді
оздоровчого сезону
Забезпечити проведення державної атестації закладів управління освіти,
оздоровлення та відпочинку
науки та молоді

16.

Організація проведення обласного огляду-конкурсу управління освіти,
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку дітей
науки та молоді

17.

Забезпечення
проведення
засідання
обласної управління освіти, щоквартально
координаційної ради з питань національно-патріотичного науки та молоді
виховання
Виготовлення документів на право власності з метою управління освіти,
протягом
передачі цілісних майнових комплексів закладів
науки та молоді
року
професійної (професійно-технічної) освіти з державної у
комунальну власність
Забезпечення
2
проведення Всеукраїнської інформаційно- управління освіти,
протягом
профілактичної акції «Відповідальність починається з науки та молоді
року
мене»
Моніторингове вивчення стану науково-дослідницької та
ВОЕНЦ
протягом
проектної діяльності (еколого-натуралістичний напрям) у
року
закладах освіти Старовижівського району

14.

15.

18.

19.

20.

року

Яремчук Л.Б.

травень

Яремчук Л.Б.

червень серпень

Ткачук О.О.
Яремчук Л.Б.

червень вересень

Ткачук О.О.
Яремчук Л.Б.
Скибінська М.В.
Ткачук О.О
Корсун Г.М
Ткачук О.О
Найдич М.А.
Малащук О.Г.
Остапчук В.А.

VII.
Основні організаційно-масові заходи,
проведення яких забезпечується управлінням освіти, науки та молоді облдержадміністрації
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№
з/п
1.

Координатор
заходу

Терміни
виконання

ВДЦЕВ

січень

ВО МАН

січень

ОВ КФВС

січень

ОВ КФВС

січень

ХІI Спартакіада Волині серед обласних ліцеїв та шкіл-інтернатів з
волейболу
Матчова зустріч з легкої атлетики метань між командами
Брестської (РБ) і Волинської областей
«Шкільна футзальна ліга Волині»

ОВ КФВС

січень

ОВ КФВС

січень

ОВ КФВС

січень

Обласний етап конкурсу «Вчитель року» в номінації «Фізична
культура»
7-й відкритий Чемпіонат області серед юнаків з лижного туризму
(с.Лище Луцького району)
Обласний тур Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв
навчальних закладів «Край, в якому я живу» (ЦТСЕ)
Обласний конкурс-захист науково-дослідницьких робіт членів
МАН
Обласний заочний конкурс “Юні літератори Волині”

ОВ КФВС

січень

ЦТСЕ

20-21.01.2018

ЦТСЕ

27.01.2018

ВО МАН

січень-лютий

ВО МАН
ВДЦЕВ
ЦНТТУМ

лютий

ЦНТТУМ

лютий

16.

Обласний конкурс-презентація юних композиторів, поетів,
художників, умільців декоративно-ужиткового мистецтва «З
цілющого джерела рідної землі черпаємо наснагу»
Обласний конкурс-захист науково-дослідницьких, винахідницьких
та раціоналізаторських розробок з науково-технічного напряму
Обласні відкриті заочні змагання з радіозв’язку на коротких хвилях
«Лісова пісня», пам’яті Лесі Українки
Турнір юних натуралістів (заочно)

січеньтравень
лютий

ВОЕНЦ

лютий

17.

ХVІ Спортивні ігри школярів Волині з баскетболу

ОВ КФВС

лютий

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Назва заходу
Обласний
1 конкурс української сучасної пісні «Срібні дзвіночки»
ІІ етап (обласний) Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів-членів МАН
ХХІІI обласна спартакіада «Здоров’я» серед працівників
навчальних закладів області з шахів та шашок (м.ВолодимирВолинський)
ХХV Обласна спартакіада серед учнів ПТНЗ з шахів (м.Луцьк)

Відповідальні
виконавці

Примітка

Соломіна Т.І.
Малащук О.Г.
Дідик О.О.
Роговська Л.І.
Толстіхіна Г.А.
Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Малащук О.Г.
Толстіхін Л.М.
Малащук О.Г.
Толстіхін Л.М.
Роговська Л.І.
Толстіхіна Г.А.
Роговська Л.І.
Толстіхіна Г.А.
Соломіна Т.І.
Малащук О.Г.
Дідик О.О.
Малащук О.Г.,
Стельмащук І.А.
Малащук О.Г.,
Стельмащук І.А.
Малащук О.Г.
Остапчук В.А.
Ткачук О.О.
Манахін О.М.
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ОВ КФВС

лютий

ОВ КФВС

лютий

ОВ КФВС

лютий

21.

ХХV Обласна спартакіада серед учнів ПТНЗ з волейболу (д.) (м
Любомль)
ХІІ Спартакіада Волині серед обласних ліцеїв та шкіл-інтернатів з
баскетболу
ХІV Спартакіада Волині серед спеціальних загальноосвітніх шкілінтернатів з міні-волейболу (юнаки, дівчата)
«Шкільна футзальна ліга Волині»

ОВ КФВС

лютий

22.

Літня Гімназіада України

ОВ КФВС

лютий

23.

Кубок області серед юнаків з пішохідного туризму в закритих
приміщеннях (І етап) (ЗОШ І-ІІІ ст. №4 м.Ківерці)
Конкурс колективів екологічної просвіти «Земля ‒ наш спільний
дім» (очно)
Конкурси фахової майстерності серед учнів закладів професійної
(професійно-технічної) освіти (згідно наказу МОН України) з
професій:
- продавець продовольчих товарів;
- електрозварник ручного зварювання;
- кравець;
- монтажник санітарно-технічних систем та устаткування;
- муляр
Обласний конкурс юних читців поезії Т.Г.Шевченка

ЦТСЕ

17-18.02.2018

ВОЕНЦ

лютийберезень
лютий квітень

18.
19.
20.

24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Обласний конкурс дитячої творчості з виготовлення державної
символіки «Знаю, горджуся, шаную!» (номінація «Прапор
України»)
Обласні відкриті змагання з автомодельного спорту серед
учнівської молоді (трасові моделі, кімнатні кордові моделі)
Обласна відкрита виставка-конкурс з історико-технічного
стендового моделювання
Обласний конкурс-змагання учнів молодшого шкільного віку з
початкового технічного моделювання
Обласна
виставка-конкурс
декоративно-ужиткового
та
образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край!»
Обласна виставка-конкурс науково-технічної творчості учнівської
молоді «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!»
Очно-заочна біологічна школа (весняна сесія, очно)

НМЦ ПТО

ВДЦЕВ

березень

ВДЦЕВ

березень

ЦНТТУМ

березень

ЦНТТУМ

березень

ЦНТТУМ

березень

ЦНТТУМ

березень

ЦНТТУМ

березень

ВОЕНЦ

березень

Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Малащук О.Г.
Толстіхін Л.М.
Малащук О.Г.
Остапчук В.А.
Ткачук О.О.
Парфенюк З.І.

Соломіна Т.І.
Малащук О.Г.
Дідик О.О.
Соломіна Т.І.
Малащук О.Г.
Дідик О.О.
Малащук О.Г.,
Стельмащук І.А.
Малащук О.Г.,
Стельмащук І.А.
Малащук О.Г.,
Стельмащук І.А.
Малащук О.Г.,
Стельмащук І.А.
Малащук О.Г.,
Стельмащук І.А.
Малащук О.Г.
Остапчук В.А.
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34.

Конкурс «В об’єктиві натураліста» (заочно)

ВОЕНЦ

березень

35.

Екологічна олімпіада наукових проектів з охорони довкілля
«DreamECO» (заочно)
Обласний конкурс на кращого знавця предмета «Креслення» в
номінаціях:
- «Технічне креслення» (професії с/г виробництва та зварювальні
професії);
- «Будівельне креслення»
ХХV Обласна спартакіада серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а. та учнів
ПТНЗ
ХVІ Спортивні ігри школярів Волині з волейболу

ВОЕНЦ

березень

НМЦ ПТО

березень

ОВ КФВС

березень

ОВ КФВС

березень

ОВ КФВС

березень

40.

ХІІ Спартакіада Волині серед обласних ліцеїв та шкіл-інтернатів з
міні-футболу (юн.)
Першість Волинської області з баскетболу 3х3

ОВ КФВС

березень

41.

«Шкільна футзальна ліга Волині»

ОВ КФВС

березень

42.

Літня Гімназіада України

ОВ КФВС

березень

43.

Обласні турніри юних істориків, журналістів

ВО МАН

березень

44.

Кубок області серед юнаків з пішохідного туризму в закритих
приміщеннях (ІІ етап) (ЗОШ І-ІІІ ст. №5 м.Нововолинська)
V Обласна олімпіада з робототехніки

ЦТСЕ

03-04.03.2018

ВО МАН

березеньквітень
березеньквітень
березень –
квітень
І квартал

36.

37.
38.
39.

45.

Обласні
навчально-тренувальні
збори
для
учасників
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
Конкурс «Юний дослідник» (9-11 років) (заочно)

ВО МАН

управління освіти,
науки та молоді
ВОЕНЦ

51.

Обласний конкурс дитячого малюнка “Охорона праці очима дітей”
(спільно з управлінням Держпраці у Волинській області)
Конкурс винахідницьких і раціоналізаторських проектів екологонатуралістичного напряму (12-15 років) (заочно)
Конкурс з квітникарства і ландшафтного дизайну «Квітуча
Україна» (очно)
Зліт лідерів дитячого екологічного парламенту (очно)

52.

Обласний фестиваль захисту почесних звань «Олімп творчості та

46.
47.
48.
49.
50.

ВОЕНЦ

квітень

ВОЕНЦ

квітень

ВОЕНЦ

квітень

ВДЦЕВ

квітень

Малащук О.Г.
Остапчук В.А.
Малащук О.Г.
Остапчук В.А.
Ткачук О.О.
Парфенюк З.І.

Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Роговська Л.І.
Толстіхіна Г.А.
Малащук О.Г.
Толстіхін Л.М.
Роговська Л.І.
Толстіхіна Г.А.
Роговська Л.І.
Толстіхіна Г.А.
Малащук О.Г.
Остапчук В.А.
Соломіна Т.І.
Ващук Н.Д.
Малащук О.Г.
Остапчук В.А.
Малащук О.Г.
Остапчук В.А.
Малащук О.Г.
Остапчук В.А.
Малащук О.Г.
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майстерності»
Обласний конкурс літературно-музичних, вокально-хореографічних
композицій, малюнків «Сонце України в наших руках»
Обласний конкурс «Таланти ІІІ тисячоліття» – номінація
«Образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво»
Обласні відкриті змагання учнівської молоді із запуску повітряних
зміїв
Обласний конкурс “Все про безпеку – вустами дітей” серед
вихованців закладів позашкільної освіти області (спільно з
управлінням ДСНС України У Волинській області)
ХVІ Спортивні ігри школярів Волині

ВДЦЕВ

квітень

ВДЦЕВ

квітень

ЦНТТУМ

квітень

управління освіти,
науки та молоді

квітень

ОВ КФВС

квітень

ОВ КФВС

квітень

ОВ КФВС

квітень

ОВ КФВС

квітень

ОВ КФВС

квітень

62.

ХХV обласна спартакіада серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а та учнів
ПТНЗ
ХІІ Спартакіада Волині серед обласних ліцеїв та шкіл-інтернатів з
міні-футболу (д), з легкоатлетичного кросу
ХІІІ Спартакіада Волині серед спеціальних загальноосвітніх шкілінтернатів з міні-футболу (юнаки, дівчата)
Першість області з футболу серед школярів на призи Клубу
«Шкіряний м’яч» (зональні, фінальні) у 3 вікових групах
«Шкільна футзальна ліга Волині»

ОВ КФВС

квітень

63.

Літня Гімназіада України

ОВ КФВС

квітень

64.

Обласний турнір юних філософів та релігієзнавців

ВО МАН

квітень

65.

ВО МАН

квітень

ЦТСЕ

21-22.04.2018

67.

Обласні відбіркові навчально-тренувальні збори учасників
Всеукраїнських турнірів юних істориків, журналістів, філософів та
релігієзнавців
46-й відкритий Чемпіонат області зі спортивного орієнтування
серед юнаків (смт Голоби, Ковельського району)
Обласний турнір юних фізиків (юніорська ліга)

ВО МАН

68.

Турнір «Юний бджоляр» (заочно)

ВОЕНЦ

квітеньтравень
травень

69.

Обласний фестиваль художньої творчості учнів шкіл, позашкільних
навчальних закладів
Обласний огляд-конкурс духових оркестрів «На марші миру»

ВДЦЕВ

травень

ВДЦЕВ

травень

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

66.

70.

Дідик О.О.
Малащук О.Г.
Дідик О.О.
Малащук О.Г.
Дідик О.О.
Малащук О.Г.,
Стельмащук І.А.
Соломіна Т.І.
Ващук Н.Д.
Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Роговська Л.І.
Толстіхіна Г.А.
Роговська Л.І.
Толстіхіна Г.А.
Малащук О.Г.
Толстіхін Л.М.
Роговська Л.І.
Толстіхіна Г.А.
Малащук О.Г.
Остапчук В.А.
Малащук О.Г.
Дідик О.О.
Малащук О.Г.
Дідик О.О.
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ЦНТТУМ

травень

ЦНТТУМ

травень

управління освіти,
науки та молоді

травень

Соломіна Т.І.
Ващук Н.Д.

управління освіти,
науки та молоді
ОВ КФВС

травень

ОВ КФВС

травень

ОВ КФВС

травень

ОВ КФВС

травень

ОВ КФВС

травень

ОВ КФВС

травень

ВІППО
ОВ КФВС

травень

ОВ КФВС

травень

83.

ХІІІ Обласний Фестиваль фізичної культури та військовопатріотичного виховання учнівської молоді Волині
ХІІ Спартакіада Волині серед обласних ліцеїв та шкіл-інтернатів
«Сокіл» («Джура»)
Всеукраїнські змагання з футболу на призи Клубу «Шкіряний м’яч»
(зональні, фінальні) у 3 вікових групах
Обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Інноваційний урок
фізичної культури та урок фізичної культури з елементами
футболу»
Обласні змагання та Всеукраїнські спортивні ігри серед учнів ПТНЗ
«Козацька наснага»
Літня Гімназіада України

Соломіна Т.І.
Ващук Н.Д.
Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Ткачук О.О.
Манахін О.М.

ОВ КФВС

травень

84.

Сесія для слухачів заочної школи ВО МАН

ВО МАН

травень

85.

Навчально-дослідницька експедиція “Моя аксіома нескінченності”

ВО МАН

травень

86.

Відкритий Чемпіонат області серед юнаків з водного туризму
(с.Черськ Маневицького району)
9-і обласні змагання з туризму серед студентів вищих навчальних
закладів I-IV рівнів акредитації.
7-і обласні змагання з туризму серед учнів професійно-технічних
навчальних закладів («табір Сонячний» с. Гаразджа Луцького

ЦТСЕ

травень

ЦТСЕ

30-31.05.2018

71.
72.
73.

74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

87.

Обласні відкриті змагання учнівської молоді: зі спортивної
радіопеленгації, з авіамодельного спорту
Обласні заочні конкурси: «Моя Україно!», «Космос. Людина.
Духовність.», інтернет-конкурс дитячих відеороликів на військовопатріотичну тематику
Обласний огляд-фінал робіт юних інспекторів руху (спільно з
відділом забезпечення безпеки дорожнього руху управління
превентивної діяльності Головного управління Національної поліції
у Волинській області)
Обласний збір-змагання “Школа безпеки” (спільно з управлінням
ДСНС України У Волинській області)
ХХV Обласна спартакіада серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а. та учнів
ПТНЗ з легкої атлетики
ХХІІІ Обласна спартакіада «Здоров’я» серед працівників
навчальних закладів області з настільного тенісу
ХVІ Спортивні ігри школярів Волині з легкої атлетики

травень

Малащук О.Г.,
Стельмащук І.А.
Малащук О.Г.,
Стельмащук І.А.

Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Роговська Л.І.
Толстіхіна Г.А.
Роговська Л.І.
Толстіхіна Г.А.
Малащук О.Г.
Толстіхін Л.М.
Малащук О.Г.
Толстіхін Л.М.
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89.

району)
Обласний етап конкурсу
молодіжних інновацій та творчих
проектів “Майбутнє України”
Конкурс «Барвистий світ домашніх улюбленців» (очно)

90.

Зліт учнівських лісництв (очно)

ВОЕНЦ

травеньчервень
травеньчервень
червень

91.

GLOBE Ігри 2018 (заочно)

ВОЕНЦ

червень

92.

Обласне свято професійної (професійно-технічної) освіти Волині

червень

93.
94.

Обласні відкриті змагання учнівської молоді з судномодельного
спорту
Дитячі спортивні ігри школярів «Старти надій»

управління освіти,
науки та молоді
ЦНТУМ
ОВ КФВС

червень

95.

ХVІ Спортивні ігри школярів Волині зі спортивного туризму

ОВ КФВС

червень

96.

«Шкільна дитяча ліга з баскетболу (д), волейболу (ю)»

ОВ КФВС

червень

97.

ВО МАН

червень

ЦТСЕ

04-10.06.2018

ЦТСЕ

12-16.06.2018

Малащук О.Г.
Толстіхін Л.М.

ЦТСЕ

20-23.06.2018

ЦТСЕ

червеньсерпень

Малащук О.Г.
Толстіхін Л.М.
Малащук О.Г.
Толстіхін Л.М.

102.

VІ обласні літні школи: “Юний програміст”, “Основи
мікроелектроніки та робототехніки”
13-й обласний Фестиваль фізичної культури та військовопатріотичного виховання учнівської молоді Волині («табір
Сонячний» Луцький р-н, смт Гаразджа)
8-й обласний зліт серед сільських загальноосвітніх шкіл І-ІІ ст.
опорних з туристсько-краєзнавчої роботи пам’яті Ігоря Коротуна
(«Юний турист» с.Лище Луцького району)
63-й туристсько-краєзнавчий зліт-змагання серед учнівської молоді
Волині (с.Тур Ратнівського району)
Організація оздоровлення і відпочинку учнівської та студентської
молоді з одночасним проведенням експедицій з активним способом
пересування та походів
Конкурс з флористики та фітодизайну (заочно)

ВОЕНЦ

серпень

103.

Конкурс «Галерея кімнатних рослин» (очно)

ВОЕНЦ

вересень

104.

Зліт трудових аграрних об’єднань школярів (очно)

ВОЕНЦ

вересень

105.

Трудові акції: «Дослідницький марафон», «Кролик», «Парад квітів
біля школи», «Юннатівський зеленбуд», «Плекаємо сад» (заочно)

ВОЕНЦ

вересень

88.

98.
99.
100.
101.

ВО МАН
ВОЕНЦ

червень

Роговська Л.І.
Толстіхіна Г.А.
Малащук О.Г.
Остапчук В.А.
Малащук О.Г.
Остапчук В.А.
Малащук О.Г.
Остапчук В.А.
Ткачук О.О.
Малащук О.Г.,
Стельмащук І.А.
Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Роговська Л.І.
Толстіхіна Г.А.
Малащук О.Г.
Толстіхін Л.М.

Малащук О.Г.
Остапчук В.А.
Малащук О.Г.
Остапчук В.А.
Малащук О.Г.
Остапчук В.А.
Малащук О.Г.
Остапчук В.А.
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Біологічний форум учнівської та студентської молоді «Дотик
природи» (очно)
Акція «День натураліста» (очно)

ВОЕНЦ

вересень

ВОЕНЦ

вересень

Конкурси-ґранти «Проект шкільного куточка живої природи
Фельдман еко-парка 50х50», «10х10»
ХVІ Спортивні ігри школярів Волині з футболу

ВОЕНЦ

вересень

ОВ КФВС

вересень

ОВ КФВС

вересень

111.

ХІІІ Спартакіада Волині серед спеціальних загальноосвітніх шкілінтернатів з легкої атлетики
Спартакіада допризовної молоді Волині

ОВ КФВС

вересень

112.

Обласний турнір юних математиків, біологів, економістів

ВО МАН

вересень

113.

29-і обласні туристські змагання серед працівників освіти.
9-ий обласний туристсько-спортивний зліт працівників управлінь та
відділів освіти табір «Супутник» (с.Світязь Шацького району)
Відкритий Чемпіонат області серед юнаків з пішохідного та
велосипедного туризму («табір Сонячний» с.Гаразджа Луцького
району)
День туризму в загальноосвітніх, позашкільних та професійнотехнічних навчальних закладах
КВН юних інспекторів руху (спільно з відділом забезпечення
безпеки дорожнього руху управління превентивної діяльності
Головного управління Національної поліції у Волинській області)
Відбіркові етапи ХХІV Всеукраїнського фестивалю дружин юних
пожежних (спільно з управлінням ДСНС України У Волинській
області)
Всеукраїнський фестиваль-конкурс пісні і танцю національних
меншин «Україна – мій дім»
Обласний етап Всеукраїнського конкурсу юних гумористів
«Посміхнемось щиро Вишні»
Регіональний етап Всеукраїнського конкурсу професійної
майстерності «WorldSkills Ukrain» (8 компетентностей)
Обласний конкурс малюнків в техніках живопис, графіка
(комп’ютерна графіка) на військово-патріотичну тематику
Обласний дистанційно-очний практикум з технічної творчості
«THE INTERPIPE TECH QUEST»
Очно-заочна біологічна школа (осіння сесія, очно)

ЦТСЕ

14-16.09.2018

ЦТСЕ

вересень

Малащук О.Г.
Толстіхін Л.М.

ЦТСЕ

вересень

управління освіти,
науки та молоді

І півріччя

Малащук О.Г.
Толстіхін Л.М.
Соломіна Т.І.
Ващук Н.Д.

управління освіти,
науки та молоді

І півріччя

Соломіна Т.І.
Ващук Н.Д.

ВДЦЕВ

жовтень

ВДЦЕВ

жовтень

НМЦ ПТО

жовтень

ЦНТТУМ

жовтень

ЦНТТУМ

жовтень

ВОЕНЦ

жовтень

Малащук О.Г.
Дідик О.О.
Малащук О.Г.
Дідик О.О.
Ткачук О.О.
Парфенюк З.І.
Малащук О.Г.,
Стельмащук І.А.
Малащук О.Г.,
Стельмащук І.А.
Малащук О.Г.
Остапчук В.А.

106.
107.
108.
109.
110.

114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.

Малащук О.Г.
Остапчук В.А.
Малащук О.Г.
Остапчук В.А.
Малащук О.Г.
Остапчук В.А.
Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Роговська Л.І.
Толстіхіна Г.А.
Малащук О.Г.
Толстіхін Л.М.
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124.

Фестиваль «Україна-сад» (очно)

ВОЕНЦ

жовтень

125.

Конкурс професійної майстерності серед майстрів в/н з професії
«Кондитер»
ХХV Обласна спартакіада серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а. та учнів
ПТНЗ
«Шкільна дитяча ліга з баскетболу (д), волейболу (ю)»

НМЦ ПТО

жовтень

ОВ КФВС

жовтень

ОВ КФВС

жовтень

128.

Міжнародні змагання зі спортивного туризму серед юніорів
«Волинь – 2018»

ЦТСЕ

жовтень

Малащук О.Г.
Толстіхін Л.М.

129.

ВО МАН

жовтеньлистопад
жовтеньлистопад

Роговська Л.І.
Толстіхіна Г.А.
Роговська Л.І.
Толстіхіна Г.А.

жовтеньлистопад
31.1002.11.2018

Роговська Л.І.
Толстіхіна Г.А.
Малащук О.Г.
Толстіхін Л.М.

133.

Обласні турніри юних хіміків, географів, правознавців,
інформатиків, фізиків, винахідників і раціоналізаторів
Обласні відбіркові навчально-тренувальні збори учасників
Всеукраїнських турнірів юних математиків, економістів, біологів,
хіміків,
географів,
інформатиків,
правознавців,
фізиків,
винахідників і раціоналізаторів
“Літературна вітальня” для переможців обласного заочного
конкурсу “Юні літератори Волині”
18-ті відкриті особисто-командні змагання зі спортивного
орієнтування «Волинська осінь» (Маневицький, Горохівський,
Ківерцівський райони)
Сесія для слухачів заочної школи Волинської обласної МАН

ВО МАН

листопад

134.

Обласний фестиваль творчих дітей учасників АТО «Самоцвіти»

ВДЦЕВ

листопад

135.

Обласний конкурс театральних колективів

ВДЦЕВ

листопад

136.

Обласні (заочні) конкурси «Юний генетик та селекціонер»,
«Дідух», «Вчимося заповідувати»
Обласний заочний конкурс дитячих малюнків вихованців закладів
позашкільної освіти «Безпека дитини – добробут країни»
Обласні відкриті змагання учнівської молоді з радіоелектронного
конструювання
Конкурс програм навчально-методичних матеріалів та віртуальних
ресурсів з еколого-натуралістичного напрямку позашкільної освіти
(заочно)
ХХІV Обласна спартакіада «Здоров’я» серед працівників
навчальних закладів області з волейболу
ХХVI Обласна спартакіада серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а. та учнів

ВОЕНЦ

листопад

ЦНТТУМ

листопад

ЦНТТУМ

листопад

ВОЕНЦ

листопад

Роговська Л.І.
Толстіхіна Г.А.
Малащук О.Г.
Дідик О.О.
Малащук О.Г.
Дідик О.О.
Малащук О.Г.
Остапчук В.А.
Малащук О.Г.,
Стельмащук І.А.
Малащук О.Г.,
Стельмащук І.А.
Малащук О.Г.
Остапчук В.А.

ОВ КФВС

листопад

ОВ КФВС

листопад

126.
127.

130.

131.
132.

137.
138.
139.
140.
141.

ВО МАН

ВО МАН
ЦТСЕ

Малащук О.Г.
Остапчук В.А.
Ткачук О.О.
Парфенюк З.І.
Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Ткачук О.О.
Манахін О.М.

Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Ткачук О.О.
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142.

ПТНЗ
Всеукраїнський турнір з настільного тенісу пам’яті В.Змунчила

ОВ КФВС

листопад

143.

ХVI Спортивні ігри школярів Волині з футзалу

ОВ КФВС

листопад

144.

Всеукраїнські змагання школярів з міні-футболу «Золота осінь»

ОВ КФВС

листопад

145.

Всеукраїнський турнір з вільної боротьби пам’яті ЗТ України
П.Стуса
«Шкільна дитяча ліга з баскетболу (д), волейболу (ю)»

ОВ КФВС

листопад

ОВ КФВС

листопад

Обласний турнір юних винахідників та раціоналізаторів (юніорська
ліга)
Національний тур Міжнародного конкурсу «Енергія і середовище»
(заочно)
Тиждень науково-освітніх проектів «Україна - Європа - Світ»:
- конкурс зоологів-тваринників;
- конкурс юних раціоналізаторів та винахідників (16-23) (заочно)
Обласні (заочні) конкурси: «Календар GLOBE», «Новорічна
композиція», «Український сувенір», «Іntel-Eкo-Україна»
Фестиваль художньої самодіяльності для вихованців спеціальних
закладів освіти обласного підпорядкування «Тепло наших сердець»
Обласний
заочний
етап
всеукраїнського
чемпіонату
з
інформаційних технологій «Екософт»
Обласний конкурс різдвяно-новорічної атрибутики «Святвечір»
(номінація «Різдвяна шопка»)
Обласний конкурс вокальних ансамблів малих форм «Ми діти твої,
Україно»
ХХVI Обласна спартакіада серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а. та учнів
ПТНЗ
ХІІI Спартакіада Волині серед спеціальних загальноосвітніх шкілінтернатів «Веселі старти»
Всеукраїнські змагання пам’яті С. Операйла з легкої атлетики

ВО МАН

ВОЕНЦ

листопадгрудень
листопадгрудень
грудень

ВОЕНЦ

грудень

управління освіти,
науки та молоді
ЦНТТУМ

грудень

ВДЦЕВ

грудень

ВДЦЕВ

грудень

ОВ КФВС

грудень

ОВ КФВС

грудень

ОВ КФВС

грудень

ЦТСЕ

грудень

ЦТСЕ

10-14.12.2018

ЦТСЕ

17-21.12.2018

146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.

Обласний конкурс фотографій, слайд-фільмів, відеофільмів «В
об’єктиві туриста» (ЦТСЕ)
Обласний тур Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської та
студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна» (ЦТСЕ)
Обласні змагання з туристських спортивних походів серед
учнівської та студентської молоді (ЦТСЕ)

ВОЕНЦ

грудень

Манахін О.М.
Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Роговська Л.І.
Толстіхіна Г.А.
Малащук О.Г.
Остапчук В.А.
Малащук О.Г.
Остапчук В.А.
Малащук О.Г.
Остапчук В.А.
Корець А.Й.,
Мазурик Т.В.
Малащук О.Г.
Стельмащук І.А.
Малащук О.Г.
Дідик О.О.
Малащук О.Г.
Дідик О.О.
Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Малащук О.Г.
Толстіхін Л.М.
Малащук О.Г.
Толстіхін Л.М.
Малащук О.Г.
Толстіхін Л.М.
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161.

Природоохоронні акції «День землі», «День довкілля», «До чистих
джерел», «Птах року – 2018», «Ліси для нащадків», «Годівничка»,
«День зустрічі птахів» (заочно)

ВОЕНЦ

протягом
року

Малащук О.Г.
Остапчук В.А.

IX. Регіональні програми
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1.

Обласна цільова програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки

2.

Обласна цільова соціальна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки

3.
4.

Регіональна програма підвищення енергоефективності Волинської області на 2011 – 2020 роки
Обласна цільова соціальна програма «Молодь Волині» на 2016-2020 роки.

Ткачук О.О.
Скибінська М.В.
Яремчук Л.Б.
Скибінська М.В.
Сірук В.В.
Ткачук О.О.
Найдич М.А.

X. Міжнародні зв’язки
№
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Термін
Відповідальний
виконання за виконання
Естонсько-український проект «Досвід Естонії – на допомогу реформам професійної освіти в протягом
Ткачук О.О.
Україні, Волинська область»
року
Парфенюк З.І.
Загальнонаціональний етап ХVІІІ Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра 17 лютого
Олешко П.С.
Яцика
Роговська Л.І.
Парфенюк З.І.
Загальнонаціональний етап VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської творчості
лютий
Олешко П.С.
імені Тараса Шевченка
Роговська Л.І.
Парфенюк З.І.
Обмін досвідом з Польщею (ДНЗ «Нововолинський ЦПТО» - Комплекс шкіл Гастрономічних і березень,
Ткачук О.О.
Готельних справ ім. К.А. Яворського м. Хелм)
листопад
Полякова Л.В.
Ткачук О.О.
Обмін досвідом з Естонією (Колківське ВПУ – Олустверська професійна школа)
березень
Федорович Ю.О.
Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Україна очима молодих»
квітень
Толстіхіна Г.А.
Роговська Л.І.
Участь у Міжнародному конкурсі учнівської та студентської молоді «Мій рідний край»
вересень
Толстіхіна Г.А.
Роговська Л.І.
жовтеньТкачук О.О.
ПроведенняМіжнародного молодіжного форуму
листопад
Ткачук З. М.
Участь у VІ Науковій школі з біохімії для школярів на базі Експериментальної лабораторії для жовтень
Толстіхіна Г.А.
молоді XLAB (м. Геттінген, Німеччина)
Роговська Л.І.
Участь у VІ Науковій школі з фізики для школярів на базі Європейської організації ядерних жовтень
Толстіхіна Г.А.
досліджень (ЦЕРН, Швейцарія)
Роговська Л.І.
Участь у Національному етапі Міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів “Intel жовтень
Толстіхіна Г.А.
ISEF 2018” - “Intel-ТЕХНО Україна”
Роговська Л.І.
Наукова школа педагогічних працівників на базі Експериментальної лабораторії “XLAB” жовтень
Толстіхіна Г.А.
Назва заходів
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(м. Геттінген, Німеччина)
13. Міжнародні змагання зі спортивного туризму серед юніорів «Волинь – 2018»
14. Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру»
15. Участь у Науковій школі для педагогічних працівників на базі Європейської організації ядерних
досліджень “CERN” (м. Женева, Швейцарія)
16. Літературно-мистецьке свято польської мови та культури «Різдво йде»

жовтень
грудень
березень
грудень
грудень

Роговська Л.І.
Соломіна Т.І.
Малащук О.Г.
Толстіхін Л.М.
Толстіхіна Г.А.
Роговська Л.І.
Толстіхіна Г.А.
Роговська Л.І.
Олешко П.С.
Роговська Л.І.

XI. Додатки
Нормативно-правова база
від 21.02.2017 № 43/2017
від 11.01.2017 №1/2017
від 25.08.2015№501/2015
від 12.06.2015 №334/2015
від 11.02.2015№ 69/2015
від 27.09.2013№532/2013
від 25.06.2013 №344/2013
від 20.10.2009 № 836/2009

Укази Президента України
Про Концепцію вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017- 2020 роки
Про оголошення 2017 року Роком Японії в Україні
Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини
Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді
Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні
Про Стратегію розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року
Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року
Про День визволення України від фашистських загарбників

від 10.03.2017№193
від 07.12.2016№954

Розпорядження Кабінет Міністрів України
Про утворення Організаційного комітету з підготовки та проведення Року Японії в Україні
Про затвердження плану заходів щодо популяризації державних символів України, виховання поваги до них у суспільстві
Постанови

від 12.07.2017 №545
від 12.07.2017 №506
від 22.03.2017№177
від 16.03.2017№148
від 01.03.2017№115
від 28.12.2016№1050

Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр
Про внесення змін до розділу VI додатка 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. №1298
Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації
Деякі питання здійснення патронату над дитиною
Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року
Деякі питання стипендіального забезпечення
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від 28.12.2016№1047
від 23.11.2016№975
від 19.10.2016 №726
від 27.09.2016№671
від 30.03.2016 №248
від 23.03.2016 №210
від 20.01.2016№79
від 06.08.2014№385
від 18.09.2013 №689
від 21.08.2013№607
від 24.07.2013 №549
від 20.05.2013 №363
від 15.08.2011№872
від 27.08.2010 №783
від 27.08.2010 №770
від 27.08.2010 №784
від 27.08.2010 №777
від 01.06.2010N521
від 05.10.2009№1121
від 05.08.1998 №1240
від 05.04.1994 №228
від 12.03.2003 №305
від 12.04.2000№646
від 14.06.2002 №826
від 08.08.2007 №1019
від 05.10.2009 №1122
від 05.10.2009 №1124
від 26.07.2002 №1243
від 22.11.2004 №1591
від 30.03.2011 №311

від 05.11.2017№ 2163-VIII
від 05.10.2017 № 2155

Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах
Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти
Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2016 р. № 321
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Про внесення змін до Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 р. №181 і від 14 січня 2015 р. №6
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року
Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня
Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами
Про внесення змін до Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу
Про затвердження Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих
кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів
Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 р. №1240
Про внесення змін до Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальнихзакладів
виробничого навчання та виробничої практики
Про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за
державним замовленням
Про затвердження Положення про освітній округ
Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах
Про затвердження Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу
Про затвердження Положення про професійно-технічний навчальний заклад
Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів
Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад
Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку
Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільномунавчальному закладі
Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг
Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів
Про затвердження Положення про центр розвитку дитини
Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів
Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у
системі загальної середньої і професійно-технічної освіти та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду
Закони України Верховної Ради України
Про основні засади забезпечення кібербезпеки України
Про електронні довірчі послуги
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від 05.09.2017 № 2145-VIII
від 11.07.2001№2628-III
від 13.05.1999№651-XIV
від 22.06.2000 №1841-III
від 10.02.1998 №103/98-ВР
від 01.07.2014 №1556-VII
від 24.12.1993№3808-XII
від 04.07.2002№40-IV
від 13.12.1991 №1977-XII
від 25.06.1993№3322-XII
від 27.01.1995№32/95-ВР
від 05.02.1993 №2998-XII
від 04.02.1998№74/98-ВР
від 10.02.1995№51/95-ВР
від 11.07.2001 №2623-III
від 20.11.2012№5498-VI
від 13.01.2005№2342-IV
від 26.04.2001 №2402-III
від 16.11.2000 № 2109-III
від 06.09.2012№5203-VI
від 28.02.1991 №796-XII
від 19.04.2011№3236-VI
від 08.07.2011№3673-VI
від 17.03.2016№1038-VIII
від 06.10.2016 № 1662-VIII

Про освіту
Про дошкільну освіту
Про загальну середню освіту
Про позашкільну освіту
Про професійно-технічну освіту
Про вищу освіту
Про фізичну культуру і спорт
Про інноваційну діяльність
Про наукову і науково-технічну діяльність
Про науково-технічну інформацію
Про бібліотеки і бібліотечну справу
Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні
Про Національну програму інформатизації
Про наукову і науково-технічну експертизу
Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки
Про професійно-технічну освіту
Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Про охорону дитинства
Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам
Про адміністративні послуги
Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Про волонтерську діяльність
Про особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв'язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів
Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України
Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо працевлаштування випускників
Постанови

від 19.12.2017 № 1633

від 10.01.2018 № 20
від 10.01.2018 № 16
від 13.10.2017 №1391
від 26.12.2017 № 1670

Про затвердження примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти
Накази Міністерство освіти і науки України
2018 рік
Про призначення стипендій Президента України учасникам та призерам міжнародних учнівських олімпіад з екології та астрономії 2017
року
Про проведення ІІ Всеукраїнського студентського турніру з філософії
2017 рік
Про підсумки Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в на вчальних закладах системи освіти України
Про виплату стипендій Президента України переможцям VII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської
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від 20.12.2017 № 1643
від 16.08.2017 №1181

від 21.07.2017 №1081
від 13.07.2017 №1028
від 13.07.2017
№ 1021
від 11.07.2017 №1015
від 07.06.2017 №799
від 28.04.2017 №661
від 04.04.2017 № 528
від 04.04.2017 № 527
від 04.04.2017 №526
від 24.03.2017 № 458
від 17.03.2017 № 417
від 17.03.2017 № 404
від 13.03.2017 № 365
від 09.03.2017 № 361
від 02.03.2017 № 335
від 02.03.2017 № 334
від 27.02.2017 № 313
від 24.02.2017 № 310
від 20.02.2017 №261

молоді імені Тараса Шевченка
Про розроблення програм зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які бажають здобути вищу освіту на основі повної загальної
середньої освіти
Про затвердження експериментального навчального плану початкової школи експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів,
які працюють в межах дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою “Розроблення і впровадження навчальнометодичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти”
Про затвердження Типового навчального плану для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступеня (початкова
школа)
Про проведення всеукраїнського експерименту на базі загальноосвітніх навчальних закладів"
Про організаційні питання запровадження Концепції Нової української школи у ЗНЗ І ступеня
Про внесення змін до деяких наказів МОН
Про внесення змін у додатки до наказу Міністерства освіти і науки України від 22.04.2014 № 504
Про підсумки першого (заочного) туру та проведення другого (очного) туру 3-го етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності
педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка-2017»
Про проведення фінальних етапів Всеукраїнських учнівських турнірів юних філософів та релігієзнавців, юних журналістів, юних
істориків у 2016/2017 навчальному році
Про видання навчальної літератури для дітей з особливими освітніми потребами у 2017 році
Про надання грифів Міністерства освіти і науки України навчальній літературі для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів
для дітей з особливими освітніми потребами
Про проведення всеукраїнської естафети інноваційного поступу дошкільної освіти: обмін між регіонами України досвідом роботи з
питань розвитку дошкільної освіти
Про надання підручникам грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»
Про внесення змін до програм зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури, математики та історії України
щодо адаптації їх для сліпих осіб
Про проведення ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2016/2017 навчальному році
Щодо «гарячої лінії» Міністерства освіти і науки України з надання інформації громадянам України, які проживають на тимчасово
окупованих територіях Автономної Республіки Крим, м. Севастополь, окремих районів Донецьк
Про кодифікацію навчальної літератури для учнів з особливими освітніми потребами
Про унормування діяльності психологічної служби системи освіти
Про затвердження Антикорупційної програми Міністерства освіти і науки України на 2017 рік
Про розроблення навчальних програм для старшої школи
Про затвердження Примірного порядку формування рейтингу успішності студентів, курсантів невійськових вищих навчальних закладів
(наукових установ) для призначення академічних стипендій
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